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т
1. За ПлаТфорМаТа

-mall (Т-мол) е платформа за електронна търговия на 
маркови продукти.  регистрирането и продажбите на 
продукти в тази платформа изисква сертификат за 
собственост и/или продажба на продукт с търговска марка. 

Платформата Т-мол се отделя през юни 2011 г. от Таобао 
(голяма платформа за е-търговия в Китай, създадена през 
2008 г.) в отделен самостоятелен  домейн, концентрирайки 
се на маркови стоки и в началото се нарича Таобао Мол. 

През 2011 г. променя името си на Т-мол. Това е бизнес 
на Alibaba Group с фокус върху потребителите, които търсят 
висококачествени продукти. Голям брой международни и 
китайски марки и търговци на дребно са се установили в 
Т-мол. данни, базирани на анализи показват, че Т-мол е и 
голяма онлайн мобилна бизнес платформа за трети страни 
за търговски марки и търговци на дребно.

През 2019 г. фирмата работи с над 150 000 марки и има 
31%  ръст на общия обем на транзакциите GMV на годишна 
база. Тази платформа набира пазарен дял от над 50 на сто от 
електронните продажби в Китай при промоционални дни, 
какъвто е 11 ноември всяка година – китайският вариант на 
Черен петък.  

I. T-MALL
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2. ПроцеС на реГиСТрация

Процесът на регистрация включва четири основни 
стъпки: 

 1) Подаване на материали за регистрация
 2) изчакване за преглед на материалите
 3) Попълване на информация за магазина
 4) отваряне на електронния магазин

w 2.1. Подаване на материали за регистрация
Тази стъпка изисква да се направи избор на вида 

на магазина, да се избере марката или продуктовата 
категория, да се предостави информация за марката, за 
фирмата и да се подаде информация за преглед.  

В Т-мол могат да се регистрират само регистрирани 
фирми в Китай.  физически лица и фирми от чужбина не 
могат да подават заявления и да създават магазин в Т-мол. 
ако фирмата иска да отвори няколко магазина в Т-мол, 
марката и продуктите трябва да се различават.  
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Необходимите документи за подаване включват: 

l Сканирано копие на бизнес лиценза на компанията. 
необходимо е да се гарантира, че вашата компания не е в 
черния списък на Т-мол и продаваните стоки са в обхвата на 
бизнес лиценза

l Сканирано копие на разрешение за притежаване на 
банкова сметка 

l Сканирано копие на личната карта на законния 
представител (двустранно)

l Сканирано копие на личната карта на контактното 
лице (двустранно)

l разрешение, издадено от търговеца на Alipay. общи 
квалификации на данъкоплатците. 

ако фирмата предлага маркови продукти, е необходим 
лиценз за регистрация на търговска марка. При 
изключително представителство на марка се изискват 
различни оторизиращи документи, включително копие 
с подпис на документ за самоличност, ако марката е 
притежание на физическо лице. 

ако продуктите са вносни, се изисква митническа 
декларация, и доклад от инспекция. 

Всички подадени документи трябва да бъдат с 
официалния (валидния) печат на компанията, кандидат за 
магазина.

w 2.2.  Преглед на материалите
Прегледът е два вида - първичен и вторичен. Включва 

преглед на марката и преглед за квалификацията на 
фирмата.

 
Оценка на марката

За марки, различни от популярните марки в Т-мол, 
платформата ще оцени силните страни на компанията и 
марката.
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l Позициониране на марката: стил, целеви 
потребители, единична цена

l Силни страни на марката: кога е създадена, офлайн 
бизнес (търговски обекти, оборот през последната година, 
обем на износа и т.н.), бизнес операции в Taobao или 
други платформи

l Характеристики на марката: марка на оригинален 
дизайнер, специални услуги

l Силните страни на компанията: заводи, награди, 
оперативни планове и др.

Проверка на изискуемите документи (предварителен 
преглед и окончателен преглед)

l Всички документи трябва да са автентични и валидни
l Скалата на доставчика отговаря на изискванията на 

Т-мол относно количеството на продукта
l Упълномощаването е ефективно; маршрутите и 

връзките са пълни
l Квалификациите на продавача за обхвата на 

производство и бизнес, както и за безопасността на 
продуктите са пълни и в съответствие с националните 
закони и разпоредби.

w 2.3. Попълване на информация за магазина
Тази стъпка включва активиране на търговския 

акаунт и влизане в него, попълване на съответните задачи 
преди да се отвори магазина и заплащане на депозит и 
годишна такса. 
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Задачите могат да включат следните елементи: 

l Подпишете споразумението
l научете правилата и вземете изпит
l Подайте пълна информация за магазина

w 2.4. Отваряне на електронния магазин
Т-мол има изисквания за минимум количество продукти на 

склад, което се различава за различните категории. 

За повече подробности, моля проверете в продуктовата 
таблица: https://service.tmall.com/support/tmall/knowledge-4781237.ht
m?spm=a223k.8105957.2353614772.11.70e954afh1Fb6j.

Повече подробности за това как се публикуват продукти може 
да намерите на същия линк в съседните категории на менюто. 

3. иЗиСКВания За реГиСТрация

Материалите за квалификация, необходими за всеки тип 
магазин и продукт, са различни.

Изискванията за регистрация на търговци на хранителни 
продукти са:

1) регистрираният капитал трябва да бъде най-малко 1 милион 
юана

2) Юридически фирмата да съществува от минимум една година
3) изисква се данъчно удостоверение
4) За собствени марки в категорията „Зърно, масло, ориз и 

брашно/северни и южни сушени стоки/подправка“, се изисква 
сертификат за регистрация на търговска марка (т.е., ®) или 
известие за приемане на регистрация на търговска марка (т.е., ™), 
което трябва да е поне 6 месеца от датата на кандидатстване

5) операторите на специализирани магазини са длъжни 
да предоставят разрешение от категория 2, произтичащо от 
собственика на търговската марка или търговската единица/
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приемащото звено, посочени във формуляра за митническа 
декларация

6) Компанията, която отваря магазина е длъжна да получи 
разрешението за разпространение на храна или разрешението 
за бизнес с храни

7) За продажба на домашни хранителни продукти 
производителите са длъжни да получат „разрешително за 
производство на храни“ или „лиценз за хигиена на храните“

8) За продажба на осолени хранителни продукти се изисква 
„разрешително за осолена храна“ или „разрешение за търговия 
на едро с осолена храна [включително (агент) на едро]“

9) Магазините, в които се продават вносни продукти, са 
длъжни да предоставят доказателство за законния канал за 
внос през последната година

10) Всички подадени материали трябва да бъдат 
подпечатани с официалния (валидния) печат на компанията.

За повече информация влезте в изискванията на 
съответната категория и суб-категория за да проверите 
конкретните детайли. 
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4. ВидоВе МаГаЗини
 
Флагшип магазин (водещ) Flagship store

отнася се до магазин, който е регистриран в Т-мол 
със запазена марка или с марка, която е била разрешена 
изключително (exclusively authorized) от собственик на 
търговска марка.

ексклузивен магазин Exclusive store

отнася се до магазин, регистриран в Т-мол с марка, 
която е оторизирана за продажби от собственика на 
търговската марка.

Специализиран магазин Specialized store

оперира две или повече марки в една и съща бизнес 
категория в Т-мол.

Флагшип магазин (пазар) Flagship store (marketplace)

флагшип магазинът (пазар) се отнася до магазин, който 
работи с различни марки посредством търговска марка от 
тип услуга, под една основна Т-мол бизнес категория .
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5. ТаКСи
  
депозит

Търговците, опериращи в  Т-мол трябва да заплатят 
депозит, който се използва главно, за да се гарантира, че 
работят в съответствие със „Споразумение за услуги на 
Т-мол“или правилата на Т-мол. В случай на нарушение 
от страна на търговците, плащането на нарушение на 
договора на Т-мол и потребителите се извършва съгласно 
споразумението и съответните правила и разпоредби в него. 
За подновяване на договора, търговците трябва да внесат 
депозит за следващата година в рамките на необходимото 
за подновяване на текущата година време, а еднократен 
депозит за текущата година се изплаща от новите търговци 
след одобрена регистрация. размерът на депозита варира от 
50 000 до 500 000 юана, според вида на продаваните продукти. 

 Годишни такси 

Търговците, опериращи в Т-мол, са задължени да 
плащат годишни такси. Подробности за плащането и 
уреждането на годишните такси ще откриете тук: ht-
tps://pages.tmall.com/wow/seller/act/cost-standard-en?spm=a22
3k.11633127.6107009570.7.7b16401bJ0rErk&wh_language=en-
US&acm=lb-zebra-14053-462070.1003.4.8434377&scm=1003.4.l
b-zebra-14053-462070.OTHER_15950097371744_8434377

 Такси за софтуер

от същия линк проверете и таските за софтуер, които се 
заплащат в различен размер, според продукта, и зависят и 
от процента на продажбите.

Търговецът може да публикува продукти 24 часа след 
заплащане на таксите за обслужване.  
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1. За ПлаТфорМаТа

688.com https://www.1688.com/ е част от групата алибаба, 
специализирана в продажби на едро, като включва модели 
на електронна търговия В2С (бизнес до клиент) и С2С 
(клиент до клиент). Сайтът е официално създаден през 
2010 г.  като самостоятелна платформа, но се развива от 
14 години (според официални данни от платформата с 
последен достъп на 28.02.2020). 

 След 14 години развитие 1688.com има следните 
постижения:

l над 120 млн. регистрирани потребители в целия свят
l над 12 млн. потребителски посещения ежедневно, с 

над 150 млн. преглеждания
l над 10 млн. фирми с магазини за дрехи, мебели, 

промишлени продукти от 49 индустрии и 1709 индустриални 
бранша 

l През 2013 г. над половината от магазините са от Таобао 
l Вече с магазини от цял Китай, включително големи 

фирми и участие на държавата, и ефективно обслужване на 
електронна търговия за продажби на едро 

II. 1688
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Според  статия на департамента за международна 
търговия на Великобритания, в този сайт има много повече 
истински производители - фабрики, и по-малко прекупвачи 
и посредници.

2. ПроцеС на реГиСТрация

w 2.1. Подготовка за отваряне на магазин

Първа стъпка от подготовката за отваряне на 
магазин е проверката и потвърждението

на първо място трябва да се потвърди името на фирмата, 
може да се избере и потвърждение на друга фирмена 
информация, или на фирмен профил. Следва попълване 
на данни за фирмата, регистрационни номера, банкови 
сметки, телефонен номер, име на банковия акаунт. избират 
се града и банковия клон, в който е отворена сметката.  
Следва превод на минимална сума към платформата за 
потвърждение на банковите данни.

Втората стъпка е свързване с разплащателна 
система на Алипей

  
1688.com използва система за плащане на алипей. 

След  регистрация на акаунт, има задължителна опция за 
свързване с алипей, в която трябва да се избере фирмен 
акаунт и ако няма такъв, трябва да се регистрира.  В 
системата на платформата се въвежда телефонен номер, 
свързан към алипей, след което се активира свързването 
към корпоративна сметка. След активация се попълва 
регистрационна форма към алипей специално за нуждите 
на 1688.com, и трябва да се потвърди от заявителя в 
рамките на 24 часа след заявката.  Заявката може да се 
направи от юридическия представител на фирмата или от 
упълномощено лице.  
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Третата стъпка е активиране на работна 
платформа „Хиляда крави“

Тази платформа е необходима за управление на 
електронния магазин и представлява специално 
приложение. За да се използва, първо трябва да се свали и 
инсталира приложението.  Приложението има настолна и 
мобилна версия.  изглежда по следния начин: 
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След инсталиране, вече сме стигнали последната стъпка 
от подготовката на магазина - имаме акаунт в системата, 
наречен „Моето али“, свързан с разплащателна система, и 
платформа за управление на стоките в магазина.   

  

w 2.2. Отваряне на магазин 

Първа стъпка при отваряне на магазина е да се въведе 
информация за фирмата - кратко представяне. 

 Тук отново се въвеждат име на фирмата, 
регистрационни номера, обхват на дейността, основни 
категории продукти, вид на фирмата - производител, 
дистрибутор на едро или на дребно, доставчик на услуги. 
След попълване на данните се иска публикуването им. 

След въвеждане на фирмената информация, се изисква 
да се отвори „Уанпу“ магазин (процъфтяващ магазин) 
- част в акаунта „Моето али“, в която отново се изисква 
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идентифициране на ползвателя, въвеждане на информация 
за магазина и се предоставя опция за безплатно отваряне 
на първоначална версия на магазина за начинаещи. „Уанпу“ 
магазините имат 4 версии, всяка с различни опции за публикуване 
на информация и управление на стоки - за начинаещи, стандартна 
версия, супер версия 1.0 и суперверсия 2.0. 

3. ВидоВе МаГаЗини

За да отворите магазин в Alibaba, трябва да отговаряте 
на много изисквания. Магазините са два вида – безплатни 
и магазини с регистрация на лоялни членове.  Безплатният 
магазин е с малко функции. ако искате да правите Alibaba 
бизнес, се препоръчва да отворите магазин с регистрация на 
лоялни  членове.  от следните 4 версии на магазините, само 
първият, за начинаещи, е безплатен.  

СуПер маГазиН 1.0 СуПер маГазиН 2.0СТаНдарТеНза НачиНаещи
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Най-важните елементи за всеки вид магазин са както 

следва: 

магазин за начинаещи

l С 15 стилови теми 
l По една снимка на тема 
l По 20 броя модули
l Без опция за избор на заден фон
l Без опция за избор на разпределение на продуктите
l 200 МВ пространство

Стандартен магазин

l С 80 стилови теми 
l По една снимка на тема 
l По 20 броя модули
l С опция за избор на заден фон
l С опция за избор на разпределение на продуктите
l 2G пространство

Супер магазин 1.0 

l С 80 стилови теми 
l По 4 снимки на тема, с динамично показване
l По 30 броя модули
l С опция за избор на заден фон
l С опция за избор на разпределение на продуктите
l Без опции за динамични прозорци и предложения за 

интелигентни продукти
l 2G пространство

Супер магазин 2.0

l С 80 стилови теми 
l По 4 снимки на тема, с динамично показване
l По 50 броя модули
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l С опция за избор на заден фон
l С опция за избор на разпределение на продуктите
l С опции за подвижни реклами
l С опции за динамични прозорци и предложения за 

интелигентни продукти
l 5G пространство

Модулите, които могат да се използват от всеки вид 
магазин в ограничен брой, според вида на магазина, са 
както следва: 

l навигационна лента
l доставка на продукти
l нови продукти
l Видове продукти
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l Търсене на продукти
l Представяне на фирмата
l новини за фирмата
l Контакти
l Приятелски връзки
l Препоръчани снимки/галерия
l Сертификати и награди
l опция за лоялни клиенти/членове (само за супер 

магазините)
l Съдържание по избор (само за супер магазините)

Подробна информация за опциите на всяка версия 
има на следния адрес: https://page.1688.com/html/danai/
channel_compare.html?spm=a260a.7768763.1998658873.14.
SHlTTc&tracelog=kf_2014_newbie_wp_xg

4. иЗиСКВания За реГиСТрация

1) да сте обикновен потребител на Alibaba China Sta-
tion, да сте преминали проверката на името на компанията, 
вашата основна категория в онлайн магазините, онлайн 
услугите, маркетинговата промоция и аутсорсинга на 
операции в категорията бизнес услуги

2) Предоставете информация, като бизнес лиценз, 
удостоверение за данъчна регистрация, удостоверение за 
организационен код и т.н., както се изисква тук: https://
club.1688.com/unithread/41056980.html?spm=a26go.7662369.0.0
.mzTIwz

3) Платете депозит в размер на 10 000 RMB (или до 
100 000 RMB) (ако Alibaba има други изисквания към 
горепосочената сума, изискванията на Alibaba ще имат 
предимство) 

4) натрупаните отчисления за нарушения на 
регулациите през годината да са по-малко от 36 точки 
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и да няма сериозни нарушения на правата върху 
интелектуалната собственост

5) други условия, които алибаба поставя, трябва да 
бъдат изпълнени.

Тази спецификация е неразделна част от пазарните 
правила за експлоатационни канали за услуги и е в сила от 
7 април 2015 г.

За подробна информация за специфични категории: 
https://club.1688.com/unithread/41056980.html?spm=a26go.7662
369.0.0.mzTIwz

За условия за вносни стоки, следвайте този линк: 
https://114.1688.com/kb/list/9211991.html?spm=a2693.6879473.13
67341213.74.lkUAwO

5. ТаКСи

Таксата за лоялни членове е 6688 юана - еднократна за 
регистриране. 

отделно се внася депозит в размер на 10 000 юана. 



Млади 
ПредПриемачи - 25

1. За ПлаТфорМаТа
 

аола е създадена през 2015 г. от една от големите иТ фирми 
в Китай NetEase с цел да обслужва фирми в австралия, 
които искат да продават стоките си в Китай.  Платформата 
се развива бързо и сега обслужва много повече фирми от 
над 80 държави, като специално за трансгранична търговия 
се счита, че реализира по-големи обеми от платформите 
Т-мол (Tmall) и джейди (JD). 

Характерна особеност на платформата е, че е 
специализирана в хранителни продукти (вносни), като 
предлага възможности и за директно закупуване на 
стоки от чужди фирми, спестявайки разходи и проблеми 
с дистрибутори. В момента обхватът на продуктовите 
категории е по-широк и включва здравословни, спортни, 
текстилни, електронни продукти, облекло и обувки, 
козметика и лична хигиена, бебешки продукти и други. 

III. KAOLA

r
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В момента едни от най-големите западни фирми в 
продуктовите категории на платформата имат магазини тук. 

 

Потребителите на Каола включват млади хора 
на възраст 20-45 години, работещи в офиси и с добра 
покупателна способност. 

Платформата предлага възможност за регистрация на 
чужди фирми без китайски лицензи. 

Адресът за заявление е тук: https://activity.kaola.com/
merchants.html?spm=a2v0d.13659821.0.0.725cb0d8QNxxU5&ty
pe=en

2. ПроцеС на реГиСТрация

Процесът на заявление включва три основни стъпки: 
подготовка на материали и заявление за намерение, 
заявление за сътрудничество, плащане на депозит и 
отваряне на магазин. 
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Стъпка 1: заявление за намерение и подготовка на 

материали
l Подаване на заявление за намерение за 

сътрудничество
l Свързване с продавачи и покана за връзка с тях
l Подаване на заявление за препоръка
l регистрация в NetEase 
l отваряне на NetEase търговски акаунт

Стъпка 2: заявление за сътрудничество
l Подаване на заявление за сътрудничество
l Подаване на заявление за категория 
l Плащане на депозит
l Потвърждение на размер на сетълмента от 

продавача (окончателното прехвърляне на средства по 
разплащателните сметки на участниците в платежния 
процес)

Стъпка 3: Плащане на депозит и отваряне на магазин
l отваряне на магазин и дизайн
l Поддръжка на основна информация
l Входиране на продукти, движение на стоки 
l Преглед на продукти - рафтове

За повече информация и регистрация, следвайте този 
линк: https://activity.kaola.com/merchants.html?spm=a2v0d.1365
9821.0.0.725cb0d8QNxxU5&type=en
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3. ВидоВе МаГаЗини

ПОП търговско сътрудничество  
(POP merchant cooperation)

Този вид се отнася до трансгранична електронна 
търговия с продажби на китайски пазар, без значение дали 
продуктите се внасят или са вече на китайския пазар, има 
опция за продажба на местни стоки. 

Търговците трябва да притежават законни 
корпоративни предприятия, валидни лицензи за марка и 
добро кредитно и оперативно състояние.

Категориите продукти за този тип търговия 
включват: бебешки продукти, детско облекло, дрехи 
и обувки, спортни стоки и оборудване за съоръжения 
на открито, чанти, часовници, бижута, стоки за дома, 
козметика, лична хигиена, електронни/цифрови уреди, 
хранителни продукти, свежи хранителни продукти, и др.. 

За да станете сътрудник на този тип търговия, е 
необходимо да попълните обикновен формуляр на 
английски език, заявление, което да изпратите и да 
изчакате отговора на фирмата в рамките на 7-10 работни 
дни, за преценка дали отговаряте на условията. 

има възможност за избор на вносни продукти или 
произведени в Китай.  избира се и йерархията на продавача 
- дали е собственик на марката, генерален представител, 
първичен дилър, първичен или вторичен търговец.
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Сътрудничество с доставчик 
(proprietary supplier cooperation)

Тази опция предлага износ на стоки от китайския пазар 
за големи количества, платформата също така предлага 
услуги по веригата - пакетиране на стоката за марка, 
брандиране и др.

 
Сътрудничество с производител 
(factory shop cooperation)

опция за покупка на продукти от фабрики в целия свят, 
като има разработена инспекция за качествен контрол и 
проверки на място във фабриките.  

4. иЗиСКВания За реГиСТрация

За да се регистрира фирма, изискванията са следните:

l Три фирмени лиценза (бизнес лиценз, данъчен лиценз, 
сертификат с код на организацията); или лиценз, който 
събира трите в едно и предоставя номер за кредитната 
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система в бизнес лиценза 
l разрешение за банкова сметка
l данъчно удостоверение
l документ за самоличност на юридически представител
l Пълномощно подписване пред външни институции  
1) Сканирано/копирано копие с фирмен червен печат 
2)  [Квалификационен документ]: необходимо е копие + 

сканирано копие на оригинала с официалния печат (уверете 
се, че при подаване на документи имате официалния 
цветен печат). ако фирмата няма официален печат, 
„упълномощеният представител пред външни институции“ 
ще подпише на ръка и след това ще изпрати цветно 
сканирано копие. 

3) [документ за самоличност] копието да е подписано и 
сканирано 

4) [Писмо за ангажираност за подписване пред външни 
институции]: за доставчици от страната, трябва да се 
подпише от юридически представител и подпечата с 
фирмен печат; за чуждестранни доставчици, трябва да се 
подпечата (ако има печат) и да се подпише от публичен 
представител на документа за регистрация. ако няма 
такъв представител, трябва да се подпише целият борд 
на директорите, а ако чуждестранната фирма няма печат, 
трябва всички акционери или целият борд на директорите 
да се подпишат. 

l фирмата да е оперирала 2 (две) години. 
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5. ТаКСи

Таксите са три вида:

l Първоначален депозит (който подлежи на връщане)
l Комисионни (дял от приходите)
l Годишен разход (на продуктова категория)

Първоначалният депозит е между 10 000 - 15 000 щ.д. 
Комисионните са между 2 и 10%, според вида на 

продукта. 
Годишният членски внос е 1000 щ.д.
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1. За ПлаТфорМаТа

ihaodian („ихаодиен“ в превод Магазин №1) е платформа 
за електронна търговия тип „супермаркет“, ориентирана 
предимно към хранителни продукти, и предлагаща опция 
за продажби от потребител към потребител. Платформата е 
създадена през 2008 г. 

Yihaodian има дейност в седем центъра: в Пекин, Шанхай, 
Чънду, Ухан, Гуанджоу и дзинан. Платформата отвори най-
големия  автоматизиран склад за електронна търговия на 
B2C в Южен Китай в Хонгмей, провинция Гуандун и стартира 
„навременна доставка“ (on-time delivery) и политика 
„национална безплатна доставка“ (national free shipping).

IV. YIHAODIAN
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2. ПроцеС на реГиСТрация

Процесът за влизане в Yihaodian се състои от 6 основни 
стъпки: 

1) Влезте в платформата и подпишете онлайн 
споразумение и условия за системни услуги за обслужване 
на платформата

Линк към споразумението: http://xue.yhd.com/export/sites/
default/downloads/ZSXQXY.pdf  

2) Попълнете основната информация на търговеца 
3) от Yihaodian правят преглед на документите на 

търговеца, преглед на качествения контрол, преглед на 
финансите

4) Подпишете договора
5) Вземете изпита за работа със системата/платформата 

– линк:  xue.yhd.com 
6) Публикувайте продукти, активирайте магазина/и и го 

позиционирайте официално 
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3. иЗиСКВания За реГиСТрация

Материалите, изисквани за регистрация в Yihaodian 
не са абсолютно еднакви и се подават според вида на 
магазина (видовете са разделени на водещи магазини, 
специализирани магазини и франчайз магазини). 

 Въпреки че специфичните материали, необходими за 
влизане в Yihaodian, са различни, основните необходими 
материали са както следва:

l Копие от бизнес лиценза на предприятието 
l Копие от удостоверението за регистрация на 

корпоративен данък 
l Копие от сертификата с организационния код на 

предприятието 
l двустранно копие на личната карта на законния 

представител
l двустранно копие на личната карта на заявителя 
l Копие на удостоверението за регистрация на търговска 

марка или уведомление за приемане на заявлението за 
регистрация на търговска марка, издадено от държавната 
администрация за търговски марки. 
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4. ВидоВе МаГаЗини

и трите вида магазини имат еднаква политика на 
регистрация и заплащане. различават се единствено 
по името.  изискването и за трите е кандидатът да е 
юридическо лице, регистрирано в Китай.  Подробности 
може да видите по-долу. 

Флагшип магазин

1) Копие на бизнес лиценза на предприятието (изисква 
се валидна годишна проверка и продадените стоки да са в 
обхвата).

l Предприятието-кандидат трябва да бъде юридическо 
лице, регистрирано в китай

l не могат да кандидатстват еднолични търговци, 
неюридически лица, некорпоративни юридически лица, 
фирми, регистрирани извън Китай

l Могат да кандидатстват браншове на фирми, като 
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представят пълномощно и копие от лиценза за стопанска 
дейност на централния офис и да се регистрират, като 
попълнят регистрирания капитал на централния офис

l Могат да кандидатстват професионалните земеделски 
кооперации (ограничено до пресни зеленчуци и плодове)

2) Копие на удостоверението за данъчна регистрация на 
предприятието (както национални, така и местни данъци).

3) Копие от сертификата с организационния код на 
предприятието

4) двустранно копие на личната карта на законния 
представител.

5) двустранно копие на личната карта на кандидата 
(управителя, отговорното лице на компанията или лицето 
за контакт).
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6) Копие от сертификата за регистрация на търговска 
марка или известие за приемане на заявление за 
регистрация на търговска марка, издадено от държавната 
администрация на търговската марка.

l ако собственикът на запазената марка е упълномощен 
да отваря флагшип магазин, трябва да бъде предоставено 
изключително пълномощно (ако притежателят на 
запазената марка е физическо лице, също се изисква копие 
на неговата лична карта)

l ако кандидатствате за флагшип магазин, се изисква 
сертификат за регистрация на търговска марка за услуги

Специализиран магазин

Документите, изисквани за подаване, са същите като 
за флагшип магазин:

 
l Предприятието-кандидат трябва да бъде юридическо 

лице, регистрирано в китай
l не могат да кандидатстват еднолични търговци, 

неюридически лица, некорпоративни юридически лица, 
фирми регистрирани извън Китай

l Могат да кандидатстват браншове на фирми, като 
представят пълномощно и копие от лиценза за стопанска 
дейност на централния офис и да се регистрират като 
попълнят регистрирания капитал на централния офис

l Могат да кандидатстват професионалните земеделски 
кооперации (ограничено до пресни зеленчуци и плодове).

Франчайз магазин

Този тип магазин действа с официален документ 
- договор с основателя на марката. Тук се изискват в 
допълнение:

а) Копие на сертификата за регистрация на търговска 
марка или известието за приемане на заявление за 
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регистрация на търговска марка или отпечатаната 
информация на марката на уебсайта на търговската марка

б) официален документ за разрешение на марката или 
официален договор за покупка, или фактура за покупка на 
следващото по-високо ниво (съответната сума на марката 
трябва да бъде 10 000 юана или повече). ако разрешителят 
или доставчикът на по-високо ниво е физическо лице, той 
също трябва да предостави собствен подпис върху копие на 
личната си карта.

5. ТаКСи

Таксите за влизане в Yihaodian обикновено включват 
четири аспекта: 

l Такса за проверка на качеството 
l депозит за сигурност 
l Такса за използване на платформата 
l Точка за приспадане на такса за технически услуги

Такса за проверка на качеството

допустимостта на търговеца, който влиза в Yihaodian се 
преглежда от трета фирма. ако проверката на качеството 
не го допусне, таксата за проверка на качеството не се 
възстановява. Съставът на разходите е следният: таксата 
за одит за първата марка е фиксирана и таксата за одит за 
всяка супер марка трябва да бъде съответно увеличена. 
например цената за първата марка е 300 юана през 2019 г. и 
увеличение от 50 юана за всяка следваща марка.

депозит

Първият магазин трябва да плати гаранционен депозит.
депозитът се използва главно за гарантиране, че бизнесът 
се управлява в съответствие със спецификациите на първия 
магазин, както и за изплащане на ликвидирани щети на 
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първия магазин и потребителите, съгласно съответните 
правила, когато търговецът ги е нарушил. депозитът 
зависи от категорията продукти, и започва от 10 000 юана, 
като може да достигне 200 000 юана за оТС фармацевтични 
продукти (лекарства без рецепта, оver-the-counter) . 

Подробен списък има в „Тарифния списък“, като 
всяка категория продукт е на отделен ред, а в колоните 
са отделните тарифи - за депозит, за използване на 
платформата и за техническо обслужване. 

Линк към тарифния списък: http://xue.yhd.com/showlist/
index/zhiyin/ZFBB.html

 
Такса за използване на платформата

Таксата от 2017 г. валидна и през 2020 г. е 8800 юана на 
година, обявена на същия линк по-горе. Моля проверете за 
най-актуални данни своевременно на линка!

Такса за техническо обслужване

размерът варира между 1 и 6% от прихода и зависи от 
продуктовата категория, вида на магазина и марката.За 
подробности вижте „Тарифния списък“.
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1. За ПлаТфорМаТа

ED BOOK или Xiaohongshu („Сяохонгшу“, Малка червена 
книга), известна с името RED, е млада платформа за 
споделяне на начин на живот, основана от Mao Wenchao и 
Qu Fang през 2013 г. 

Към януари 2019 г. Xiaohongshu има повече от 200 млн. 
потребители. През юли 2019 г. потребителите достигат 
300 милиона. В Xiaohongshu потребителите записват 
ежедневието си чрез кратки видеоклипове, снимки и други 
форми. от януари 2019 г. платформата стартира и модул за 
инфлуенсъри. 

Всеки ден общността генерира милиарди постове, 
обхващайки различни области на живота като мода, грижа 
за кожата, грим, храна, пътувания, филми и телевизия, 
четене, фитнес и др. 

Xiaohongshu предлага и независима платформа за 
електронна търговия с три вида магазини - флагшип, 
специализиран и интегриран. не предлага възможност за 
продажби от частни лица. 

V. RED BOOK

z
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Уникалността на електронната търговия в Xiao-
hongshu се състои в:

l Първо, маркетинг „от уста на уста“. няма по-добър 
начин за увеличение на процента на продажби от добрите 
отзиви на реалните потребители. Преди да купят нещо, 
клиентите първо ще прочетат потребителските отзиви в 
Taobao. Xiaohongshu има общност от реални потребители 
със споделяне „от уста на уста“, а цялата общност 
представлява огромна база данни. 

l Второ, изборът на продукти става по структурирани 
данни. общността на Xiaohongshu е натрупала сериозно 
количество потребителски коментари „от уста на уста“, десетки 
милиони потребители са намерили и споделили качествени 
продукти от целия свят в тази платформа. 

l освен това сърфирането на потребителите, 
харесванията и предпочитанията им ще генерират 
множество данни от ниво потребител, които са от 
първостепенно значение. Чрез тези данни Xiaohongshu може 
точно да анализира потребителските нужди и да гарантира, 
че закупените продукти са с висок рейтинг сред купувачите.

2. ПроцеС на реГиСТрация

1) регистрирайте се в „Система за регистрация на 
търговци на дребно в Xiaohongshu“ на този линк: https://gaia.
xiaohongshu.com/regist , влезте в системата с регистрирана 
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пощенска кутия и получена оригинална парола.
2) Попълнете информация за фирмата, финансова 

информация, информация за магазина и т.н., и представете 
съответните изискуеми документи.

3) Преглед наизискуеми документи: Xiaohongshu ще даде 
обратна връзка на резултатите от прегледа възможно най-
скоро (отнема от 1 до 7 работни дни).

4) Подписване на договор: можете да потвърдите 
съдържанието на договора онлайн. След одобрението 
платформата ще ви изпрати договор на хартиен носител. 
След като подпишете договора офлайн, трябва да го 
изпратите обратно.

5) Завършване на обучението: след като завършите 
обучението за търговци на Xiaohongshu, можете да влезете в 
платформата за управление на търговци Xiaohongshu, за да 
отворите магазин.

Процесът е малко различен за продавачи на „трети 
страни“ - препродавачи на стоки, като тук обучението не е 
обозначено в стъпките за регистрация. 
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3. иЗиСКВания За реГиСТрация

изисквания за фирми от китай

w 3.1. информация за фирмата

l информация за мениджъра на магазина
l Бизнес адрес (Xiaohongshu ще изпрати договора и 

фактурата на този адрес)
l Модел на търговия (вътрешна/трансгранична 

търговия)
l Зона за доставка

w 3.2. допустимост на фирмата

l Бизнес лиценз 3 в 1 (с данъчен осигурителен и 
корпоративен код)

l отделни лицензи (бизнес лиценз, данъчен лиценз, 
организационен код)

l финансова информация
l име на банката и корпоративен акаунт
l Удостоверение за банкова сметка: разрешително от 

банката или заявление за откриване на банков сетълмент от 
организацията

l име на банката за плащане на данъци, банков акаунт
l адрес на внасяне на данъци, телефон

w 3.3. информация за марката

l Първо трябва да изберете дали искате да отворите 
магазин с една марка или няколко марки

l ако сте собственик на марка и оторизиран търговец на 
марка, трябва да отворите магазин за една марка

l ако притежавате няколко марки, трябва да отворите 
магазин за няколко марки

l ако сте търговец на дребно трябва да изберете 
„магазин за много марки“"
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l В момента Xiaohongshu не приема дистрибутори и 
търговци на дребно, които продават само единични марки

магазин за една марка

l име на марката
l Връзка с официалния флагшип магазин на марката в 

T-мол (незадължително)
l ако вашата марка не съществува в официалната 

библиотека на марките на Xiaohongshu, тогава също трябва 
да попълните следните полета:

l Страна на произход
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l Заглавно изображение на бранда (1 снимка 750/750 
пиксела, под 5M, jpg, png формат)

l работно изображение за промоция (могат да бъдат 
качени до 9 снимки 750/560 пиксела, размерът не може да 
надвишава 5M, поддържа jpg, png формат)

l описание на марката (по-малко от 30 знака)
l Представяне на марката (в рамките на 140 знака)

магазини за много марки

l официално име на магазина
l Връзка с официалния флагшип магазин на марката в 

T-мол (незадължително)

w 3.4. допустимост на марката

магазин за една марка

l Собствен бранд: качете „Заявление за магазин, 
издадено от собственика на марката“, включително 
официалния печат на собственика

l разрешение на марка за продажба в Xiaohongshu: 
качете „разрешението за продажбата в Xiaohongshu, 
издадено от марката“, включително официалния печат от 
страна на марката

l оторизирани продажби на марка: качете „Писмо 
за разрешение за продажби на търговци, издадено от 
собственика на марката“, включително разрешението, 
официалния печат на този, който оторизира 

l Сертификат за регистрация на търговска марка

магазини за много марки

l Търговци на дребно: качете „Заявление за магазин за 
търговец на дребно“, включително официалния печат на 
марката

l оторизиран търговец на дребно в Xiaohongshu: качете 
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„разрешение за продажби на дребно в Xiaohongshu“, издадено 
от търговеца на дребно, когото представлявате. Може да се 
качат много разрешения, обхващащи цялата оторизирана 
връзка, включително официалния печат на марката

l ако фирмата-кандидат няма разрешение и се основава 
главно на фактури за покупка на продуктите, да не качват 
документи за допустимост. Xiaohongshu ще извърши 
проверки по време на действителните продажби 

Продуктови категории

Ако сте избрали категория I „Храна“:

l ако сте производствено предприятие, качете лиценз за 
производство на храни

l ако сте бизнес предприятие, качете разрешение за 
разпространение на храна или разрешение за търговия с 
храни

Ако сте избрали категория II „Здравословна храна/
Хранителни добавки“:

l Качете „лиценз за хигиена на производство на 
здравословна храна“ или „Сертификат за разрешение за 
внос на здравословна храна“

Ако сте избрали категория II „Грим/Парфюм/
Козметика“, „Грижа за кожата/Тяло/Етерични масла“, 
„Почистващи продукти“:

l ако сте производствено предприятие, качете „лиценз 
за хигиена на предприятието“, или „лиценз за производство 
на козметика“

Ако сте избрали категория II „Алкохол“:

l ако сте производствено предприятие, качете „лиценз 
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за производство и продажба на алкохол“;
l ако сте търговско предприятие, качете „формуляр 

за регистрация за разпространение на алкохол“ 
или „разрешително за продажба на алкохол“ или 
„разрешително за търговия на едро с алкохол“

Ако сте избрали категория II „Детски книги/учебни 
помагала“, „Книги/списания/вестници“, „Музика/Филм/
Звезди/Аудио и видео“:

l ако вашият продукт съдържа китайски книги, моля, 
качете лиценз на издателството

ако сте избрали категория II „играчки/деца“, „основни 
строителни материали“, „фризьорство/Грижа за косата/
електрически“ или „3C Digital“, „домакински уреди“ – 
качете документ с национален лиценз за 3С. 

Подробни изисквания по вид магазин, и по вид 
категория и субкатегория, може да прочетете на линка: 
http://www.shuaishou.com/school/infos34144.html
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4. ВидоВе МаГаЗини

Флагшип магазин

от своя страна има три подвида: за една марка, за 
търговия на дребно с много марки, за много марки на една 
група (при един краен собственик (фирма майка) на всички 
марки). 

Специализиран магазин

Това е магазин, при който се предоставя оторизация 
от собственика на марката за продажби и разрешение за 
продажба в Xiaohongshu. обикновено представлява една 
марка. Смята се за обикновено представителство на марка и  
не надхвърля трето ниво представителство (а за козметични 
продукти, да не надхвърля второ ниво). 

интегриран магазин

интегрираният магазин се оперира с разрешителни 
за продажба на марка от собственик, за много марки. 
Тук се изисква разрешение от всяка една марка, с печат 
на фирмата. След стартиране на магазина се изискват 
доказателства за закупуване на стоката от собственика на 
марката. 

За повече подробности за магазините, категориите 
и продуктите следвайте този линк: http://www.shuaishou.
com/school/infos34144.html

5. ТаКСи

Комисионата за продажби е единственият модел за 
таксуване в Xiaohongshu. няма други разходи за маркетинг, 
трафик или ресурси. Xiaohongshu ще определи процента 
на комисиона с търговеца, кандидатстващ за влизане в 
стъпката „подписване на договор“ в процеса на влизане.
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Всеки  календарен месец е цикъл на сетълмент, който се 
основава на данните за трафик на магазините в системата 
Xiaohongshu, записани по време на цикъла на сетълмент. 
В началото на всеки календарен месец търговците могат 
да проверяват и преглеждат „Управление на сметки“ в 
системата за управление. ако търговецът прегледа сметката 
в системата навреме без възражения, Xiaohongshu трябва 
да плати на търговеца сумата на продажбите от предходния 
естествен месец на 15-о число на всеки месец, която ще бъде 
отложена в случай на празници.

различните предприятия трябва да депозират 
различни по размер гаранционни депозити, които варират 
в зависимост от характеристиките на търговеца, вида 
на квалификацията и вида на магазина. Xiaohongshu 
ще определи гаранционния депозит при търговеца, 
кандидатстващ за влизане при „подписване на договор“ в 
процеса на регистрация.  Xiaohongshu издава на търговеца 
специална фактура с 6% ддС, равна на комисионата, 
начислена през предходния естествен месец.

информация за гаранционен депозит и комисиони от 
сайт джъху https://zhuanlan.zhihu.com/p/69165662  коментира, 
че Xiaohongshu  иска депозит от 20 000 юана или 3500 щ.д. 
и комисионни от 18-20% според вида продукт, но това не е 
информация от официалния сайт. В различни търговски 
форуми се посочват различни цени. За да разберете, е 
необходимо да минете през стъпките на регистрация и 
верификация на документите си. 
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1. За ПлаТфорМаТа

D.com официално влиза в областта на електронната 
търговия през 2004 г. През 2018 г. стойността на пазарната 
транзакция на JD.com е близо 1,7 трилиона юана. През юли 
2019 г. JD.com влиза за четвърти път във Fortune Global 500, 
като се класира на 139-о място и е най-голямата онлайн и 
офлайн група за търговия на дребно в Китай.

През май 2014 г. JD Group е официално котирана на 
фондовата борса на NASDAQ в Съединените щати. През юли 
2015 г. JD.com е избран за индекса Nasdaq 100.

През първите три тримесечия на 2019 г. чистият доход 
на Jingdong Group достигна 406,2 милиарда юана, а нетната 
печалба, която не е GAAP, приписвана на обикновените 
акционери, достига близо 10 милиарда юана, рекордно 
висока стойност. инвестициите в нирд надхвърлят 13 
милиарда юана.

Jingdong Group е позиционирана като „компания за 
технологични услуги и услуги, базирани на веригата за 
доставки“. В момента нейният бизнес включва търговия 
на дребно, дигитални технологии, логистика, технически 
услуги, здравеопазване, застраховане, логистични 
недвижими имоти, облачни изчисления, AI и инвестиции 
в чужбина. Сред основните бизнеси са услугите в четирите 
основни сектора – търговия на дребно, цифрови технологии, 
логистика и технологии.

VI. JD

o
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2. ПроцеС на реГиСТрация

Процесът на регистрация може да започнете и от 
тук: https://zhaoshang.jd.com/index

Включва 4 основни стъпки: 

l регистрация
l Подаване на документи и информация
l Преглед на документите
l Плащане на такси и отваряне на магазин

регистрация

От своя страна регистрацията включва: 

1) създаване на акаунт в JD.com 
2) потвърждение на телефон и електронна поща в 

потребителския център на JD.com 
3) влизане в платформата за заявление за магазин 
4) съгласяване със споразумение за магазин, проверка 

на условията и вписване на информация за лицето за 
контакт за магазина. 
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Подаване на документи и информация

Тук се: 

1) попълват данни за фирмата, информация за магазина 
и се качват изискуеми документи (лицензи) 

2) избират името на магазина и областта 
3) съгласяват се със споразумението за онлайн обслужване 

Преглед на документите

JD.com ще прегледа документите в рамките на 7 работни 
дни от подаването и след проверка, като кандидатът може 
да провери прогреса на прегледа на документи, ще получи 
известие за извършен преглед. 

Плащане на такси и отваряне на магазин

1) Търговецът заплаща таксите онлайн
2) JD.com потвърждава, че плащането е извършено 

коректно



3)  отваря се магазинът
4)  Търговецът влиза в страницата за разработка на 

магазина. 

За по-подробна информация за всяка една стъпка, 
моля проверете тук: https://zhaoshang.jd.com/p/flow/
view?menuId=1

3. иЗиСКВания За реГиСТрация

Основните изисквания, базови за всички продуктови 
категории са описани подробно тук: https://zhaoshang.
jd.com/p/cost/view?menuId=2 и обобщени както следва:

1) Качете лиценза за стопанска дейност на „единен 
кодекс за социален кредит“ (съгласно „Временните мерки 
за администриране на черния списък на стопанските 
операции“, влязъл в сила от 1 октомври 2014 г., е необходимо 
да се гарантира, че фирмата не е в черния списък за бизнес и 
продаваните стоки са в обхвата на бизнеса. 

2) Копие от общото данъчно свидетелство (предоставя се 
от търговеца, който избира категорията „домакински уред“).

3) Копие на разрешението за откриване на банкова 
сметка (с печат на народната банка на Китай. Законният 
представител трябва да е в съответствие с лиценза за 
стопанска дейност. ако има несъответствие, представете 
сертификата за промяна, издаден от Търговското бюро). 

4) Копие (двустранно) на личната карта на законния 
представител.
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Забележки

l JD.com не разрешава кандидатстването за регистрация 
на търговец да се извършва от нито една агенция или 
посредник. Процесът за кандидатстване се извършва 
лично, спрямо описанията на съответните правила и такси, 
предмет на официалната страница за набиране на търговци 
на отворената платформа: https://rule.jd.com/rule/ruleDetail.
action?ruleId=3923 

l отворената платформа JD.com има право да върне 
заявлението на търговеца за сетълмент, въз основа на други 
фактори, включително, но не само, маркови изисквания, 
условия на работа на компанията и нива на обслужване.

l отворената платформа JD.com има право да изисква от 
търговците да предоставят други квалификации по време 
на кандидатстване и следващите етапи на работа.

l отворената платформа на JD.com периодично ще 
актуализира критериите за насърчаване на инвестициите, 
в съответствие с развитието на различни отрасли, 
съответните национални регулации и нуждите на 
потребителите за закупуване.

l Търговците трябва да предоставят истинна 
информация.

l не забравяйте да осигурите истинността, пълнотата 
и валидността на съответните документи и информация, 
предоставени по време на заявлението и следващите етапи 
на работа (ако съответните документи, предоставени от 
търговеца, се предоставят от трета страна, включително, но 
не само, сертификати за регистрация на търговски марки, 
разрешения и т.н., не забравяйте първо да проверите 
автентичността и пълнотата на документа). След като бъдат 
открити фалшиви документи или информация, JD Open 
Platform вече няма да сътрудничи с търговеца и има право 
да постъпи в съответствие с правилата на JD Open Platform и 
съответните споразумения, подписани с търговеца. 

https://rule.jd.com/rule/ruleDetail.action?ruleId=3923
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Относно правилата за ползване на платформата, 
може да изпратите имейл на следния адрес: guize@jd.com

4. ВидоВе МаГаЗини

Преди да отворите магазин в JD.com, може да проверите 
изискванията за документи и свързаните с тях разходи 
според категорията на бизнеса, вида на магазина и дали ще 
продавате вносни стоки в магазина, който ще бъде отворен.

Има три вида магазина: флагшип, специализиран и 
франчайз магазин.

Флагшип магазин

отнася се за продавачи на продукти със собствена марка 
или за продавачи на продукти от марка, притежание на 
фирма, предоставила разрешение на търговеца за отваряне 
на флагшип магазин на марката в отворената платформа 
JD.com.
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Специализиран магазин 

Специализираният магазин се отнася до магазин, 
открит от продавача в отворената платформа JD.com с 
документите за разрешение на други марки.

Франчайз магазин 

франчайз магазини се отнасят до магазините, които 
оперират две или повече марки, оторизирани или притежавани 
от други лица по същата първа категория JD.com Open Platform.

5. ТаКСи

Таксите за продажби на международни марки 
варират между 100 000 и 500 000 юана, според марката за 
гаранционен депозит и регистриран капитал на фирмата 
търговец от 1 до 5 милиона юана.

 
Тези такси са подробно описани в таблица на 

следващия линк за всяка марка: https://rule.jd.com/rule/rule-
Detail.action?ruleId=2621
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1. За ПлаТфорМаТа

aobao.com е популярна платформа за онлайн пазаруване 
и търговия на дребно в Китай, в момента има близо 500 
млн. регистрирани потребители, повече от 60 млн. редовни 
посетители всеки ден, а броят на онлайн продуктите на 
ден надхвърля 800 млн. около 48 000 артикула се продават 
всяка минута. Към края на 2011 г. пикът на еднодневната 
транзакция на Taobao достигна 4,38 милиарда юана, 
създавайки 2,708 милиона работни места с възможности 
за пряка и пълна заетост. С разширяването на Taobao.com 
и увеличаването на броя на потребителите, се промени от 
един единствен мрежов пазар на C2C, в цялостен цикъл 
на продажби на дребно, включващ множество модели 
за електронна търговия като C2C, групово закупуване, 
дистрибуция и търг. Стана една от световните платформи за 
електронна търговия.

Платформата оперира в страни от целия свят и има 
развита мрежа за електронна търговия в Тайван, Хонг Конг, 
Макао, япония, Сингапур, Малайзия, СаЩ, Канада, нова 
Зеландия и австралия. 

VII. TAOBAO

т
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Платформата е собственост на алибаба груп, и партнира 
с другите сайтове на алибаба, вкл. 1688, T-мол, алимама, 
YunOS и други. 

Методите за плащане са разнообразни и освен алипей 
включват Visa, Maestro, Jetco,  и т.н. – на снимката по-долу. 

особеностите на платформата са, че тя съдържа модули 
за продажба от потребители към потребители, за продажба 
на билети за кино, театри, и други културни прояви, за наем 
и продажба на недвижими имоти, за предлагане на онлайн 
услуги (образователни, консултантски и т.н.) и всички 
услуги и стоки получават рейтинг от вече ползвалите ги 
клиенти, което заедно с мерките за сигурност на качество, 
доставка, разплащане и т.н.,гарантира сигурността на 
потребителите на платформата. 
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 2. ПроцеС на реГиСТрация

Платформата изисква регистрация за отделните 
модули. Отляво надясно, това са модули за: 

1) Хранене и свободно време - модел о2о - оналайн към 
офлайн

2) Платформа с 370 милиона потребители за доставка на 
храна за вкъщи

3) Платформа за наем и покупка/продажба на 
недвижими имоти 

4) Супермаркет 
5) Услуги в общността (образователни, организация на 

събития, сватби и т.н.) 
6) Платформа за кино и представления 
7) Местни търговци 
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 Според това дали сте регистрирали даден модул, може 
да пропуснете първата стъпка - потвърждение на алипей, 
ако вече сте го направили за друг модул.

 
1) Потвърждение на акаунт в алипей
2) Подаване на документи и преглед
3) активация на услуги за защита на потребителите
4) отваряне на магазин (супермаркет) 

За да се отвори магазин, трябва първо да се активира 
услугата за защита на потребителите и за връщане на 
стока без аргумент в рамките на седем дни. ако искате да 
издадете електронен ваучер, трябва да отворите услуга и за 
електронен ваучер.

Филм с подробни инструкции по стъпките на 
китайски език може да видите тук: https://v.daxue.taobao.
com/detail.htm?spm=a215a.7385869.1998015094.3.AJJpFE&scm=1
032.kf.xs.1&courseId=60330
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Подробни стъпки за регистрация на безплатен 
магазин има на следния линк: https://world.taobao.com/helper/
knowledge.htm?kid=6563218 

3. иЗиСКВания За реГиСТрация

1) Персоналът на Alibaba не може да създава магазини в 
Taobao

2) една лична карта може да създаде само един магазини 
в Taobao

3) ако сте създали други сайтове със същия акаунт, не 
можете да създадете магазин в Taobao, трябва да промените 
акаунта си, за да отворите магазин

4) ако сте създали магазин в T-мол (Тmall) със същия 
акаунт, не можете да създадете магазин в Taobao, можете да 
промените акаунта, за да отворите магазин

5) ако същият акаунт е действал в сайта 1688.com  
(изпращали сте информация за продукт, правили сте 
поръчка на услугата Integrity Pass, продавачът е инициирал 
поръчка, получил е оферта, направили сте поръчка за 
проверка на сайта, отворили сте магазин и сте регистрирали 
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бизнес акаунт в портала за регистрация на бизнес акаунт) 
не можете да създадете магазин в Taobao, можете да 
промените акаунта си, за да отворите магазин

6) Taobao акаунт не може да бъде създаден, ако Taobao 
акаунтът нарушава правилата и бива трайно наказан от 
Taobao

7) ако след разследване и сертифициране на Taobao, 
се окаже, че други акаунти в Taobao, които действително 
контролирате, са санкционирани от Taobao за конкретни 
сериозни нарушения или е настъпила сериозна криза 
в сигурността на транзакциите, не можете да създадете 
магазин на Taobao

8) Броят на фирмените магазини, свързани с лицето, 
отговарящо за предприятието, не може да надвишава 5 



Млади 
ПредПриемачи - 76

(пет). лицето, което отговаря за магазина, включва, но не се 
ограничава до: юридическото лице, акционер, операторът 
на магазина на Taobao и др. на предприятието

9) ако не сте одобрен от външната фирма за преглед на 
документи за регистрация, не може да създадете магазин в 
Таобао

допълнителни забележки за създаден магазин

Член 1. За момента Taobao Mall не разрешава на никоя 
агенция да извършва посредничество за регистрация. 
Процесът на кандидатстване и описанията на съответните 
такси са за собственика на магазина.

Член 2. Taobao Mall има право да връща клиентски 
приложения въз основа на други фактори, включително, 
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но не само, изисквания към марката, условия на работа на 
компанията, нива на обслужване и т.н. Тенденциите за развитие 
на различни отрасли, съответните национални регулации 
и изисквания за закупуване на потребители, стандартите за 
набиране на търговци се актуализират периодично. 

Член 3. не забравяйте да осигурите истинността 
на съответните документи, предоставени от вашата 
кандидатура за влизане и следващи бизнес етапи (ако 
съответните документи, които предоставяте, вземате от 
трети страни, като например сертификати за регистрация 
на търговски марки, разрешения и т.н., първо проверете 
автентичността на документите). След като се открият 
фалшиви документи, вашата компания ще бъде включена 
в черния списък на клиенти, и  Taobao Mall вече няма да 
сътрудничи с вас.

Член 4. Taobao Mall временно не приема заявления 
от еднолични търговци (еТ), нито приема заявления от 
некитайски предприятия.

Член 5. Taobao Mall няма да приема заявления за 
отваряне на марка (с изключение на някои категории вносни 
стоки), които не са получили сертификата за регистрация 
на търговска марка или известие за приемане на търговска 
марка, издадено от държавната администрация за търговски 
марки, и няма да приема заявления за регистрация на чисто 
графични търговски марки.
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4. ВидоВе МаГаЗини

Видовете платформи и модули за обслужване са 
представени по-горе, в частта „Процес на регистрация“

5. ТаКСи

независимо дали е магазин за потребителски стоки 
или корпоративен тип, независимо дали е компютърно 
контролиран или безжичен, пазарът на Taobao в момента е 
безплатен. 

За да се защитят интересите на потребителите обаче, 
за някои категории трябва да се внесе определена сума за 
депозит за сигурност на потребителите след успешното 
отваряне на магазина (можете да кандидатствате за 
размразяване на депозита по всяко време, след като 
депозитът бъде успешно платен, кликнете тук: ht-
tps://consumerservice.taobao.com/self-help#page=issue-
detail&knowledgeId=1123527 за инструкции, как да платите 
депозита. от същия линк ще проследите и съответното 
плащане за всяка категория продукти. депозитът може 
да бъде върнат ако не отворите магазин след това. някои 
модули имат фиксиран депозит - като например платформата 
за лайфстайл (продажба на билети за кино и дейности в 
свободно време) изисква депозит от 10 000 юана. ако има нещо 
различно в дадена категория, депозитът се договаря отделно.

ако искате отворите магазин в T-мол (Тmall), трябва 
да заплатите съответните такси. На този линк са 
конкретните стандарти за таксуване: https://rule.tmall.
com/tdetail-11001201.htm?spm=a225r.8199751.0.0.2610443dPLsC
8N&tag=self

Всеки гражданин и компания имат задължението да 
плащат данъци според закона. ако Taobao получи искане от 
местните данъчни служби за транзакциите на продавачите, 
Taobao има задължението да сътрудничи. 
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забележка:
Този наръчник се предоставя само и единствено с цел 

да информира. Той не дава правни, инвестиционни или други 
професионални съвети по никакъв въпрос. Имайки предвид усилията, 
положени при подбора на точната информация, публикувана в този 
документ, ЦНСССКЦИЕ не поема отговорност за грешки, пропуски 
или подвеждащи изявления, не дава гаранция и не поема отговорност 
по отношение на статуса на фирми, компании или споменати 
организации. Публикации, както и търговско и нетърговско предаване 
на информацията на трета страна е забранено, освен ако не е получено 
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